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Volebné 19. VZ SVS, v ktorom delegáti
svojim hlasom v demokratických voľbách dali
dôveru novozvoleným členom najvyššieho
rozhodovacieho, riadiaceho a výkonného or-
gánu SVS a to Ústredia Spolku včelárov Slo-
venska na roky 2011 – 2014 skončilo. Ne-
skončila, ba práve naopak začala nová etapa
práce pre predsedu SVS a Ú SVS, prvého
i druhého podpredsedu SVS, 8 zvolených čle-
nov Ú SVS - krajských zmocnencov za jed-
notlivé kraje, predsedu i členov DKR SVS
a tiež predsedu i členov SPF SVS.

V zmysle schváleného Plánu práce Ú SVS
na rok 2011 sa dňa 22. 02. 2011 zišli v sídle
Ústredia SVS v Trstenej všetci platní súčasní
členovia Ústredia SVS na svojom prvom riad-
nom zasadnutí v r. 2011.

Programom prvého riadneho zasadnutia
bolo najmä:
- Zhodnotenie priebehu a výsledkov 19. VZ

SVS
- Rozpracovanie úloh a Plánu práce prijatých

Uznesením 19. VZ SVS dňa 29. 01. 2011
- Rozdelenie a vymedzenie oblastí jednotli-

vých druhov činností SVS pre jednotlivých
členov Ú SVS na rok 2011 a roky nasledu-
júce.
Drvivá väčšina členov Ústredia SVS vo

svojich slovných hodnoteniach priebehu a vý-
sledkov 19. VZ SVS kladne hodnotili prípra-
vu a materiálno-technické zabezpečenie prie-
behu 19. VZ SVS zo strany Sekretariátu
Ú SVS a členov R SVS Žilina. Ďalej všetci
členovia Ú SVS veľmi kladne hodnotili pro-
fesionálny prístup predsedajúceho VZ pr. Pav-
la Murína, ktorý dokázal aj napriek neadek-
vátnym a hrubým útokom zo strany p. V. Han-
zelyho a p. J. Tomu st. nielen na jeho osobu,
predsedu SVS, ale i na celé pracovné pred-
sedníctvo 19. VZ SVS zvládnuť bravúrne ve-
denie rokovania VZ, nielen plne v súlade
s ustanoveniami Organizačného, Rokovacie-
ho poriadku a Stanov SVS, ale aj nad ich rá-
mec.

Zároveň bolo členmi Ú SVS veľmi nega-
tívne hodnotené správanie sa a vystupovanie
delegátov R SVS Spišská Nová Ves a R SVS
Bratislava na 19. VZ SVS. Vzhľadom k tým-
to skutočnostiam bolo prevažnou väčšinou
členmi Ú SVS odsúhlasené pozastavenie člen-

Prvé riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2011
stva v SVS členom R SVS Spišská Nová Ves
a to p. Vladimírovi Hanzelymu, p. Jozefovi
Tomovi st. a tiež bolo pozastavené členstvo
v SVS aj členovi R SVS Bratislava - Ing. Ri-
chardovi Ružovičovi.

Ďalším bodom programu rokovania prvé-
ho riadneho zasadnutia Ú SVS bolo rozpra-
covanie úloh obsiahnutých v Pláne práce
a úloh prijatých Uznesením 19. VZ SVS.
V zmysle tohto bodu boli Uznesením z prvé-
ho riadneho zasadnutia prijaté a uložené pod
číslom U1/01/11 až Ul/08/11 úlohy ich nosi-
teľom a stanovené termíny ich plnenia.

Ú SVS schválilo návrh, v ktorom predse-
da SVS poveril koordináciou prác v prísluš-
ných oblastiach činností SVS na rok 2011 –
2014 jednotlivých členov Ú SVS a krajských
zmocnencov a poradcov pre včelárstvo nasle-
dovne:

- Ing. Pavol Kameník – predseda SVS,
Ú SVS a Hlavný spolkový koordinátor od-
bornej pomoci a poradenstva na medzinárod-
nej i národnej úrovni pre praktické a admi-
nistratívne zabezpečenie Národného progra-
mu stabilizácie a rozvoja slovenského včelár-
stva

- Lýdia Kubinová – vedúca sekretariátu
SVS a poverená administratívna koordinátor-
ka odbornej pomoci a poradenstva na národ-
nej úrovni pre administratívne zabezpečenie
Národného programu stabilizácie a rozvoja
slovenského včelárstva

- Ľudovít Žilinský – prvý podpredseda
SVS poverený konaním v oblasti presunu
včelstiev za pastvou (kočovnou problemati-
kou) a spracovaním a predajom včelích pro-
duktov

- Peter Geleta – druhý podpredseda SVS
poverený konaním v oblasti zavádzania no-
vých technológií do včelárstva a v oblasti
chovu, šľachtenia a plemenitby včelích ma-
tiek

- Ľubomír Vančo – krajský zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Trnavský kraj –
poverený konaním v oblasti zabezpečovania
zdravotného stavu včelstiev a v oblasti zavá-
dzania nových liečebných technológií, pre-
vencie a liečiv na prírodnej nechemickej báze
do včelárskej praxe.

- Ing. Peter Čerňanský – krajský zmoc-
nenec a poradca pre včelárstvo za Trenčian-
sky kraj – poverený konaním v oblasti práce
s mládežou a koordináciou činností s vedúci-
mi včelárskych krúžkov a so žiakmi základ-
ných a stredných škôl a oblasťou riešenia pod-
mienok ekologického včelárenia

- Ľudovít Žilinský – krajský zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Nitriansky kraj -
poverený konaním v oblasti presunu včelstiev
za pastvou (kočovnou problematikou) a spra-
covaním a predajom včelích produktov

- RNDr. Jozef Žigo – krajský zmocne-

nec a poradca pre včelárstvo za Banskobys-
trický kraj – poverený konaním v oblasti od-
borného vzdelávania včelárov, AÚVL a uči-
teľov a lektorov včelárstva

- Pavol Murín – krajský zmocnenec a po-
radca pre včelárstvo za Žilinský kraj – pove-
rený v oblasti právnych, zákonných predpi-
sov a legislatívy súvisiacej so včelárskou pra-
xou, v oblasti legislatívnej prípravy interných
dokumentov SVS a v oblasti zabezpečovania
zdravotného stavu včelstiev

- Bc. Štefan Krajník ml. – krajský zmoc-
nenec a poradca pre včelárstvo za Košický
kraj – poverený konaním v oblasti podnika-
nia vo včelárstve, predaja včelárskych pomô-
cok, odbytu včelích produktov, v oblasti vče-
lárskych výstav, súťaží a prezentácie spolko-
vého včelárstva a jeho členov

- Jozef Korem – krajský zmocnenec a po-
radca pre včelárstvo za Prešovský kraj – po-
verený konaním v oblasti odborných exkur-
zií, zájazdov spolkových včelárov na naše
i zahraničné včelárske podujatia, výstavy a sú-
ťaže.

Rokovanie prvého riadneho zasadnutia
Ú SVS ďalej pokračovalo diskusiou, do kto-
rej sa zapojili so svojimi námetmi, názormi
či pripomienkami všetci členovia Ú SVS.
Z výsledkov rokovania i diskusie bolo prijaté
Uznesenie z prvého riadneho zasadnutia
Ú SVS, za ktoré hlasovalo 7 členov Ú SVS,
jeden člen sa hlasovania zdržal a jeden člen
Ú SVS hlasoval proti.

 Po krátkej prestávke členovia Ú SVS
pokračovali v maratóne rokovania prvým za-
sadnutím Redakčnej rady časopisu Slovenský
včelár v r. 2011. Hlavnou témou redakčnej
rady bola príprava a tematický obsah zostá-
vajúcich čísel SV v r. 2011.

 Aj napriek tomu, že otázok, návrhov
i podnetov do širšej diskusie bolo veľa, čas
bol neúprosný a pred niektorými členmi
Ú SVS bolo ešte viac ako 300 km cesty späť
domov. Avšak už toto prvé riadne zasadnutie
Ú SVS potvrdilo nevyhnutnosť prijatia ta-
kýchto ráznych opatrení, ktoré zaručia SVS
v budúcom  4. ročnom období doterajšie sme-
rovanie a  kontinuitu jeho vývoja.

 Lýdia Kubinová
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